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Bij Python 1 heb je de basis geleerd van werken met Python. Deze training gaat specifiek over werken met data in 

Python. We merken dat veel mensen zich afvragen waar ze moeten beginnen als ze met data aan de slag willen.

 

 Wij krijgen vaak vragen zoals:

Na deze training weet je welke tools er zijn en wanneer je welke tool (Numpy, Pandas, Scikit-Learn, Matplotlib) 

moet gebruiken.Verder leer je hoe Pandas werkt en hoe je het kan gebruiken voor bijv. data inlezen, aggregeren 

en plotten.Als je deze skills beheerst dan kun je het grootste deel van de dagelijkse werkzaamheden van een data 

scientist uitvoeren.

Moet ik Numpy of Pandas gebruiken? 
Waarom is Matplotlib zo .. lastig?
Welke library moet ik gebruiken om te plotten?
Wat is (ana)conda?
Moet ik Jupyter Notebooks gebruiken? 
Etcetera

ONZE AANPAK
De training begint met een korte introductie over het Python data landschap. De rest van de training is 

afwisseling tussen theorie en praktijk. We behandelen verschillende onderwerpen zoals plotten, data inlezen, 

aggregeren, etc. Voor elke onderwerp is er eerst een korte uitleg en daarna meteen een opdracht. Wij geloven 

namelijk dat de beste manier om iets te leren (en te onthouden) is door het direct toe te passen.

 

We eindigen de dag met een grote opdracht waarin alles wat we hebben geleerd gecombineerd wordt. 

De training wordt gegeven in Jupyter Notebooks. 

VOOR WIE ?
Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die met data aan de slag wil in Python. Enige ervaring met 

(Python) programmeren is vereist. Als je geen programmeerervaring hebt raden wij je aan om eerst 'Python 1' te 

volgen.
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OVER DE TRAINER
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CONTACT
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Frederik heeft vijf jaar ervaring als Data Scientist en trainer. Voorheen werkte hij voor 

Xomnia en Objective Partners. Momenteel is hij trainer bij Data Wizards Academy. 

Frederik heeft ruime ervaring met data science en RapidMiner. Daarnaast heeft hij veel 

verschillende trainingen gegeven (van dashboarding tot machine learning), voor 

verschillende deelnemers (van marketeers, managers tot Data Scientists). 

Heb jij interesse in deze training of wil je meer weten over ons trainingsaanbod? Neem contact op met onze Bas. 

 

Data Wizards Academy B.V. 

Reactorweg 301 

3542 AD Utrecht 

Tel: +31 (0)6 46165358 

E-mail: bas@datawizards.nl 



PROGRAMMA
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Introductie 

Pandas 

 - Series 

 - DataFrames 

Pandas Case 

In deze case gaan we kijken naar Amerikaanse baby namen van 1880 tot 2010. We gaan kijken of er patronen en 

trends in de data zitten. In de case komt alles wat we vandaag geleerd hebben aan bod: data inlezen, aggregeren, 

visualiseren, etc. 

 

Python data landschap: Numpy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Jupyter

Voorbeeld/demo 

Pandas data structuren: 

Grafieken maken 

Data inlezen 

Handige functies 

Groeperen & aggregeren 

Hiërarchische-/ Multi-Index 

Stacking / Unstacking 

Dataframes samenvoegen 

Tijdreeksen
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